
 

 

  
 
 
 
 
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. október 27. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

126/2022. (X.27.) számú határozat 
 

Tárgy:  a Miskolc, 46646/5 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű, természetben az Éden 
utcát alkotó ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átvétele iránti igény 
bejelentése 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlan 
tulajdonjogának térítésmentes átvétele iránti igény bejelentése tárgyában” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő Miskolc, belterület 
46646/5 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, természetben az Éden utcát alkotó, 4376 m2 
területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési 
közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni. Az Önkormányzat az Ingatlant közútként 
kívánja üzemeltetni. 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését.  

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc, 46646/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben 
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc, 46646/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik:  Városüzemeltetési és Műszaki Osztály 
Határidő:  Az 1. -2. pontok tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében a 

megállapodásban foglaltak szerint, a 4. pont tekintetében 
folyamatosan, az 5. pont tekintetében az elbírálást követően az 
MVH Zrt. ügyintézéséhez igazodva  

 

k.m.f. 
 

 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
 

………………………. 
kiadó 


